
1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αντιπροσωπεύει τον τρόπο λειτουργίας 
ενός υπολογιστή; 

• Μνήμη-Επεξεργασία-Έξοδος 
• Είσοδος-Μνήμη-Έξοδος 
• Επεξεργασία-Μνήμη-Εξοδος 
• Είσοδος-Επεξεργασία-Έξοδος 

2. 1kb ισούται με 1000 bytes. (Λάθος – Σωστό) 
3. Ποιες από τις παρακάτω είναι συσκευές εισόδου; (επιλέξτε δύο) 

• Πληκτρολόγιο 
• Ποντίκι 
• Σχεδιογράφος 
• Εκτυπωτής 
• Ηχεία 

4. Ποιες από τις παρακάτω συσκευές είναι συσκευές εισόδου και εξόδου 
συγχρόνως; (επιλέξτε δύο) – με εικόνες 

• Οθόνη αφής 
• Σχεδιογράφος 
• Ποντίκι 
• Σύστημα ακουστικών με μικρόφωνο 
• Web κάμερα 

5. Σε ποια θύρα θα συνδέσω το καλώδιο της εικόνας; (καλώδιο USB) 
• Σε παράλληλη 
• Σε USB 
• Σε PS2 
• Σε όποια θέλω 
• Σε καμία 

6. Πληκτρολογήστε τη λέξη Επικοινωνίας στο τέλος της φράσης Γραφικό 
Περιβάλλον 

7. Με ποιο από τα παρακάτω πλήκτρα γράφουμε συνέχεια με κεφαλαία; 
• Enter 
• Alt 
• Caps Lock 
• Ctrl 
• Num Lock 

8. Γράψτε στην αρχή της σειράς Υπολογιστής, αλλάξτε σειρά και γράψτε 
Computer 

9. Το αρχείο με το όνομα epidosi.doc πόσα bytes έχει χωρητικότητα; (το 
αρχείο φαινόταν σε ανοικτό παράθυρο, είχε χωρητικότητα 27kb, προσέξτε 
γιατί το ζητάει σε Bytes) 

• 26 
• 266 
• 2662 
• 26624 

10. Όταν επιχειρούμε να αλλάξουμε το ύψος του ενεργού παραθύρου, τι 
μορφή παίρνει ο δείκτης; 

• Του κέρσορα   
• λευκού δείκτη  

• κλεψύδρας   6 



• δικέφαλου βέλους o 
11. Από τα Εργαλεία >Επιλογές πηγαίνετε Ορθογραφία και Γραμματική 

και ορίστε να γίνεται Απόκρυψη των ορθογραφικών σφαλμάτων στο 
κείμενο. (ανοίγει το Word και υπάρχει ήδη κείμενο)  

12. Αν πάτε από τη Βοήθεια, στην καρτέλα Περιεχόμενα και επιλέξετε Υλικό 
για ποιο από τα παρακάτω θέματα θα βρείτε πληροφορίες; (αφορά τη 
Βοήθεια των Windows) 

• Αποθήκευση αρχείου 
• Εγκατάσταση συσκευής 
• Ρύθμιση ήχου 
• Δικτύωση 

13. Με το πάτημα ποιων από τα παρακάτω πλήκτρα μετακινείται ο δρομέας 
σε κείμενο στο Word; (3 επιλογές) 

• Ctrl 
• Home 
• Alt 
• Page Up 
• Tab 

14. Πληκτρολογήστε τη φράση: Περιήγηση στο Internet 
15. Να εμφανίσετε τα περιθώρια της σελίδας του εγγράφου. (Το έγγραφο είναι 

σε κανονική προβολή και ζητά προβολή εκτύπωσης) 
16. Να βρείτε και να ανοίξετε το epimorf.doc στο C://Πιστοποίηση (άνοιγμα 

αρχείου μέσα από το word) 
17. Η κατάργηση του δεξιού στηλοθέτη προκαλεί αλλαγή στη μορφή του 

υπόλοιπου κειμένου; (υπάρχει κείμενο με 5 στηλοθέτες, καταργείται τον 
τελευταίο – δεξιό, καμία αλλαγή) 

• Σωστό 
• Λάθος 

18. Να διαγράψετε την εικόνα του εγγράφου (το κείμενο δίνεται μαζί με 
εικόνα , κλικ επάνω και Delete) 

19. Να μετακινήσετε τα σχήματα ώστε να πάρουν την ακόλουθη μορφή: 
κύκλος τρίγωνο τετράγωνο (στο αρχικό κείμενο είναι με άλλη σειρά: 
τετράγωνο κύκλος τρίγωνο- πρόκειται για απλή μετακίνηση έτοιμου 
σχήματος) 

20. Ρυθμίστε την προεπισκόπηση του εγγράφου ώστε να εμφανίζονται τρεις 
σελίδες ανά οθόνη. 

21. Εισάγετε την εικόνα paidi.gif από το C://Πιστοποίηση>Εικόνες στο 
κέντρο και στη γραμμή κάτω από την επικεφαλίδα του κειμένου.   

22. Να εισάγετε τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου σε πλαίσιο κειμένου 
ύψους 3,5 εκ. και πλάτους 12,5 εκ. (προσοχή με το μέγεθος που ζητά, 
κρύβεται λίγο η τελευταία λέξη του κειμένου, μην επιχειρήσετε αλλαγή) 

23. Να σχεδιάσετε κύκλο διαμέτρου 2,5 εκ, με περίγραμμα κόκκινο και πάχος 
περιγράμματος 2 ¼ στιγμές. (από τα έτοιμα σχήματα η έλλειψη και ορίστε 
στο μέγεθος πλάτος και ύψος 2,5 εκ – μορφοποίηση σχήματος) 

24. Aποθηκεύστε το έγγραφο στον ίδιο φάκελο, με το ίδιο όνομα, ως 
ιστοσελίδα htm. 

25. Η λέξη ΣΧΗΜΑΤΑ  στο κείμενο είναι καλλιτεχνικό κείμενο του Word 
art;  

• Σωστό 
• Λάθος 



26. Να καταργήσετε τον όγκο 3Δ από το τετράγωνο χωρίς να μεταβληθεί κάτι 
άλλο από το υπόλοιπο κείμενο (απλά καταργείτε το τρισδιάστατο εφέ 
όγκου από έτοιμο σχήμα) 

27. Αν έχετε δημιουργήσει εγγραφές στο Excel με τους βαθμούς των μαθητών 
σας σε ένα μάθημα , μπορείτε με κατάλληλους υπολογισμούς να πάρετε το 
μέσο όρο της βαθμολογίας για κάθε ένα από τους μαθητές σας. 

• Σωστό 
• Λάθος 

28. Πληκτρολογήστε τη λέξη ΑΙΘΟΥΣΑ και τη λέξη ΤΑΞΗ σε καθορισμένα 
κελιά, σε φύλλο του Excel 

29. Ημέρες της εβδομάδας να γραφούν σε διαδοχικά κελιά, με 
πληκτρολόγηση ή με λαβίδα συμπλήρωσης 

30. Αντιγραφή και επικόλληση μαθηματικού τύπου σε δυο κελιά πιο κάτω, τι 
αποτέλεσμα δίνει; (η απάντηση είναι με επιλογές, αλλάζει ο τύπος ως προς 
τη διεύθυνση των κελιών) 

31. Μετακινείστε την εικόνα που βλέπετε στην καθορισμένη περιοχή των 
κελιών. (απλή μετακίνηση εικόνας που υπάρχει στο ενεργό φύλλο 
εργασίας, σε μια συγκεκριμένη περιοχή κελιών του ίδιου φύλλου) 

32. Φτιάξτε ένα μόνο αντίγραφο εικόνας και τοποθετείστε το στο ενεργό 
φύλλο (δίνει εικόνα και φτιάχνεις αντίγραφο ή με αντιγραφή επικόλληση ή 
με το λευκό δείκτη πάνω στην εικόνα και ctrl) 

33. Να εμφανίσετε τους αριθμούς στα τάδε κελιά με διαχωριστικό χιλιάδων 
και δύο δεκαδικά ψηφία 

34. Αλλάξτε τον τίτλο του γραφήματος από ΕΞΟΔΑ σε ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
35. Αντιγράψτε τα τάδε συνεχόμενα κελιά (μιας γραμμής) και επικολλείστε τα 

σε άλλη γραμμή 
36. Το μικρό όνομα της μαθήτριας Γιατράκου του Α1 είναι Βασιλική; (εδώ 

σου εμφανίζει πίνακα του Α2 τμήματος και ψάχνεσαι λίγο, μέχρι να 
συνειδητοποιήσεις ότι είσαι στο φύλλο 2 και υπάρχει φύλλο 1 με τους 
μαθητές του Α1 και τη Γιατράκου που είναι Σοφία τελικά) 

37. Το γράφημα πίτας να το μετατρέψετε σε γράφημα στηλών (δε διευκρινίζει 
πώς το θέλει, εμφάνιση των στηλών σε γραμμές ή στήλες, αλλά πιστεύω ό, 
τι και να βάλετε είναι σωστό) 

38. Προσθέστε στον οριζόντιο άξονα του γραφήματος τον τίτλο ΕΙΔΟΣ 
39. Σε μια ιστοσελίδα μπορώ να επιλέξω και να εκτυπώσω τμήμα της μόνο; 

• Σωστό 
• Λάθος 

40. Η διεύθυνση http://www.e-gov.gr τι αντιπροσωπεύει; 
• Πρωτόκολλο – δικτυακό τόπο 
• Υπηρεσία-δικτυακό τόπο 
• Δικτυακό τόπο – πρωτόκολλο 
• Όνομα οργανισμού – ιστοσελίδα 

41. Με ποιο από τα παρακάτω κουμπιά επιλέγουμε Ανανέωση ιστοσελίδας; 
(επιλογή από 4 κουμπιά-εικόνες) 

42. Στην παρακάτω ιστοσελίδα πόσες από τις εικόνες είναι και 
υπερσύνδεσμος;  

• Μια 
• Καμία 
• Δυο 
• Τρεις 
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• Όλες 
43. Με πόσα διαφορετικά μεγέθη μπορούμε να εμφανίσουμε το κείμενο μιας 

ιστοσελίδας; (πολλαπλή επιλογή) 
44. Καταχωρίστε την ενεργή ιστοσελίδα στο Φάκελο Εκπαίδευση στα 

Αγαπημένα 
45. Πόσες ιστοσελίδες είναι καταχωρημένες στο Φάκελο Επιμόρφωση στα 

Αγαπημένα; 
46. Η παρακάτω ιστοσελίδα είναι από μηχανή αναζήτησης ή από θεματικό 

κατάλογο; (έχει πεδία για λέξεις κλειδιά….., άρα μηχανή αναζήτησης) 
47. Οι θεματικοί κατάλογοι(Portals) είναι …………. με θέματα που 

ενδιαφέρουν………….(ακολουθεί ορισμός) και ζητάει μια λέξη, την 
πρώτη από τον ορισμό 

• Μηχανές αναζήτησης 
• Συστήματα 
• Ευρετήρια 
• Υπολογιστές  

48. Ποια είναι η τρέχουσα ιστοσελίδα που θα οριστεί ως αρχική με την 
ενέργεια που θα ολοκληρώσετε (έχει τα ονόματα δύο ιστοσελίδων, της 
αρχικής και της τρέχουσας που θα οριστεί ως νέα αρχική- η τρέχουσα 
φαίνεται στο φόντο, πίσω από το ενεργό παράθυρο) 

49. Ορίστε ως αρχική την ιστοσελίδα www.ypepth.gr 
50. Πού μπορείς να δεις ολόκληρη τη διεύθυνση ενός υπερσυνδέσμου σε μια 

ιστοσελίδα; 
• Στη γραμμή εργαλείων 
• Στη γραμμή τίτλου 
• Στη γραμμή κατάστασης 

51. Αν θέλετε να δείτε μια ιστοσελίδα στο σύνολό της, χωρίς να είστε 
συνδεδεμένος, πώς πρέπει να την αποθηκεύσετε; 

• Ως ιστοσελίδα Πλήρης 
• Ως ιστοσελίδα, μόνο Html 
• Ως αρχείο κειμένου 

52. Ανοίξτε στα Αγαπημένα έναν νέο φάκελο με το όνομα ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
53. Από τα Εργαλεία και τη Μετάβαση μπορείτε να δείτε ποιες ιστοσελίδες 

έχετε δει με τη σειρά. Αν είστε στην τάδε , σε ποια θα μεταβείτε αν 
πατήσετε το κουμπί Πίσω; (έχει τα ονόματα τριών ιστοσελίδων να 
επιλέξεις το ένα) 

54. Προσθέστε στο βιβλίο διευθύνσεων το όνομα του 1ου Γραφείου…….., 
στην ομάδα με τα Γραφεία της Πρωτοβάθμιας και την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση τάδε…….. 

55. Προβάλλετε όλες τις διαφάνειες αυτής της παρουσίασης σε Προβολή 
Παρουσίασης (αυτή συνάδερφοι δεν την κατάλαβα) 

56. Η εικόνα στη συγκεκριμένη διαφάνεια έχει εφέ κίνησης; 
57. Αλλάξτε τις κουκίδες στο κείμενο της διαφάνειας από l σε  v 
58. Εφαρμόστε σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης το πρότυπο σχεδίασης 

Ρυζόχαρτο 
59. Ρυθμίστε να γίνεται η εναλλαγή των διαφανειών κατά την παρουσίαση 

αυτόματα κάθε 6 δευτερόλεπτα. 
60. Ρυθμίστε ώστε η Προβολή Παρουσίασης των διαφανειών να γίνεται 

συνεχώς και να διακόπτεται μόνο με το πλήκτρο Escape. 
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